
 
 

Prováděcí předpis pro výběr a evidenci  licenčních příspěvků pro OVS Náchod 

 
 Výše licenčních příspěvků (LP) je stanovena ČVS č. 10/2011 Licenční příspěvky v ČVS č. 

   -  dospělí nad 18 let     200,- Kč 

   - mládež od dovršení 15 do dovršení 18 let  100,- Kč 

   - mládež do dovršení 15 let      50,- Kč 

 

 Zaplacení LP je podmínkou, aby hráč nebo funkcionář mohl být zařazen na soupisku  

            Vytvářenou elektronicky v systému VIS. Pro způsob placení LP v sezóně 2017-2018 platí  

             následující: 

Úhrada se provádí v hotovosti na OS ČUS v Náchodě či výjimečně bankovním převodem na účet   

   OVS, tedy na účet č. 1901902524/0600 

-  ve variabilním symbolu musí být uvedeno sedmimístné identifikační číslo oddílu dle číselníku 

(seznam přiložen). a  040 (číslo volejbalového svazu) 

 Příklad : Slovan Broumov   - 5203009040 (tedy desetimístné číslo) 

Ve specifickém symbolu můžete uvést IČ vašeho oddílu 

 

 Osobní odpovědnost za evidenci LP má : 

 - Jaroslav Rufer- sekretář svazu , tel. 775945866 – úřední den na OS ČUS úterý 9-15 hod. 

          mail: rufer.starkoc@seznam.cz  
  

 Nutné pro evidenci je předložit, osobně nebo poštou: 

  -  zaplatit osobně na OS ČUS v hotovosti licenční příspěvky za družstvo (oddíl) 

 - kopie dokladu o zaplacení (převodem na účet OVS) 

 - jedno provedení jmenného seznamu platících osob s vyznačením registračních čísel, nominální 

  hodnotu LP s uvedením celkové částky, která musí být shodná s provedenou úhradou  
 

 Osoba odpovědná za evidenci LP: (J.Rufer) 

 - potvrdí předložený originál dokladu o zaplacení parafou a razítkem, stejně potvrdí i  

  výtisk jmenného seznamu, oba doklady vrátí oddílu. 

 - vyhotoví doklad o zaplacení licenčních příspěvků a originál předá oddílů 

 - provede osobám uvedeným v seznamu zaevidování zaplaceného LP do systému VIS – teprve 

  v tomto okamžiku je možné dotyčného zařadit na soupisku, 

 - vytiskne oddílu soupisku/y a potvrdí  

  

     Poznámka : licenční příspěvky zůstanou v plné výši (100%) na OVS Náchod, který rozhodne o 

   jejich přerozdělení 
 

VS –         Sl. Broumov                5203009                                 Baník Rtyně  5205049 

  Č.Kostelec  5203014   VK Dobruška  5204505 

  D.Radechová  5203019   Sokol Opočno  5204708 ? 

  Jaroměř  5203029   Sokol Jasenná  5203706 

  Jezbiny  5203033   ZŠ Česká Skalice        5203098 

  Police   5203058   Sokol V.Jesenice        5203077 

  Studnice  5203071 

  Teplice  5203075 

  V.Dřevíč  5203079 

  SK N.Město  5203109 

  R.Zájezd  5203139 

  VK Hronov  5203501 

  Sokol St.Město 5203702 

  Sokol Josefov  5203705 

 

UPOZORNĚNÍ : Licenční příspěvky neplaťte jiným způsobem než je uvedeno!!!! 

mailto:rufer.starkoc@seznam.cz

